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Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  
na pokrycie deficytu oraz na spłatę kredytów i pożyczek 
 
 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie: 
 
 
Pytanie 1 W zawiązku z zamiarem przystąpienia do przetargu, prosimy o dołączenie do SIWZ 
następujących informacji 
1) Zestawienie kredytów i pożyczek przewidzianych do spłaty kredytem, z podaniem nazwy 

wierzyciela, rodzaju zobowiązania, kwoty, zabezpieczenia. 
2) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty 

Wrocławskie za 2016 rok. 
3) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r., 

obejmującej prognozę kwoty długu na lata 2017-2025. 
4) Wieloletnia Prognoza Finansowa z wykonania budżetu za 2015 r., 2016 r. oraz plan 3 kw. 2017 r. 

5) Uchwała RIO w sprawie opinii z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.  
Odpowiedź 1 Dokumenty w załączeniu 

 

Ad. pkt 4) Plan 3 kw. wypełnia się przy projekcie budżetu na 2018 r. i lata następne. Wykonanie 
budżetu za III kw. (Rb) opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu  
w zakładce  - Gospodarka finansowa – Sprawozdania z wykonania budżetu 
 

Pytanie 2 Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że splata kredytu następować będzie od dnia 
31.01.2018r w ratach miesięcznych. Natomiast w umowie kredytu stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ, w 
paragrafie 8 jest zapis, że splata rat kapitałowych następować będzie od 30.01.2018r w równych 
ratach miesięcznych, nie później niż 30 dnia miesiąca za który zostały naliczone.   
Pytanie: Jaką należy przyjąć datę spłaty rat kapitałowych? 
Odpowiedź 2 Spłata rat kredytu będzie następować na ostatni dzień każdego miesiąca. 
 
Pytanie 3 Z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika jednoznacznie jakie należy przyjąć terminy 
płatności odsetek, czy ma koniec każdego miesiąca, czy nie później niż 30 dnia miesiąca, zgodnie  
z zapisem paragrafu 5 umowy kredytu stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ oraz jaki należy przyjąć termin 
płatności pierwszych odsetek?  
Odpowiedź 3 Spłata odsetek będzie następować na ostatni dzień każdego miesiąca 

 Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis § 5 pkt 1 projektu umowy stanowiącego zał. nr 4  
do SWIZ, na prawidłowy: 

§ 5 
1. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, 

zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne są nie później niż 30 dnia 
miesiąca 


